SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā

2020. gada 20. februārī

Nr. 4
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr. 3, 7.§)
Precizēti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2020. gada 18. jūnija lēmumu (prot. Nr. 7, 11.§)
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2020. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 12, 14.§)

“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 12. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”43. panta
pirmās daļas 4. punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta
piekto daļu
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 12. aprīļa saistošajos noteikums
Nr.11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:
1. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1. Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Siguldas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedrisko
kārtību, kāda jāievēro Siguldas novadā, paredzot administratīvo atbildību par šo
Noteikumu neievērošanu.”;
2. svītrot 3.punktu;
3. svītrot 4.punktu;
4. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Par Noteikumu prasību neievērošanu administratīvā pārkāpuma procesu
pilngadīgām personām un juridiskajām personām veic Siguldas novada
Pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma procesu
nepilngadīgām personām līdz lietas izskatīšanai veic Siguldas novada Pašvaldības
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policijas amatpersonas, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Siguldas novada
pašvaldības Administratīvā komisija.”;
aizstāt 7.1.apakšpunktā vārdus “uzliek naudas sodu līdz 100,00 euro” ar vārdiem
“piemēro naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.”;
papildināt ar 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.2. Siguldas novada teritorijas plānojumā noteiktajās pilsētas un ciema teritorijās
izmantot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, izņemot
laika posmā no 31.decembra plkst.23.30 līdz 1.janvāra plkst.00.30;”;
aizstāt 8.2.apakšpunktā vārdus “uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro” ar vārdiem
“piemēro naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām;”;
aizstāt 8.3.apakšpunktā vārdu ”uzliek” ar vārdu “piemēro” un vārdus “70,00 euro”
ar vārdiem “14 naudas soda vienībām;”;
aizstāt 9.1.apakšpunktā vārdus “uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro” ar vārdiem
“piemēro naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām;”;
aizstāt 9.2.apakšpunktā vārdus “izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
70,00 euro” ar vārdiem “piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 naudas soda
vienībām;”;
aizstāt 9.3.apakšpunktā vārdus “uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro” ar vārdiem
“piemēro naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām;”;
aizstāt 9.4.apakšpunktā vārdus “izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 7,00
euro līdz 140,00 euro” ar vārdiem “piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz
28 naudas soda vienībām;”;
aizstāt 9.5.apakšpunktā vārdus “izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
70,00 euro” ar vārdiem “piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 naudas soda
vienībām;”;
aizstāt 9.6.apakšpunktā vārdus “izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no
30,00 euro līdz 140,00 euro” ar vārdiem “piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no
6 līdz 28 naudas soda vienībām;”;
svītrot 9.7.apakšpunktu;
aizstāt 9.8.apakšpunktā vārdus “izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
70,00 euro” ar vārdiem “piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 naudas soda
vienībām.”.

Priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 20. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 4 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada
12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 “Siguldas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Saistošie noteikumi sagatavoti, lai noteiktu
sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Siguldas novada
administratīvajā
teritorijā.
Likuma
“Par
pašvaldībām” 15.panta pirmā daļa nosaka virkni
pašvaldības autonomo funkciju, t.sk. gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, un
sanitāro tīrību, piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā.
Atbilstoši
likuma
„Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktam
dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par
sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts
likumos. Saistošie noteikumi izdoti ar mērķi
aizsargāt novada iedzīvotāju un viesu tiesības uz
sakārtotu un drošu vidi.
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta
piektajā daļā ir noteikts, ka pašvaldība, izdodot
saistošos noteikumus, ir tiesīga ierobežot
uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko
izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku.
Atbilstoši likumā noteiktajam deleģējumam ar
saistošajiem noteikumiem noteikts ierobežojums
izmantot uguņošanas ierīces un skatuves
pirotehniskos izstrādājumus Siguldas novada
teritorijas plānojumā noteiktajās pilsētas un ciema
teritorijās, izņemot laika posmā no 31.decembra
plkst.23.30 līdz 1.janvāra plkst.00.30, tādā veidā
samazinot plašpatēriņa pirotehnisko izstrādājumu
radīto negatīvo ietekmi uz vidi (t.sk., piesārņojošo
vielu emisijas un trokšņa ietekmi uz savvaļas
sugām), uzlabojot sabiedrības drošību (t.sk., mājas
(istabas) dzīvnieku). Tādējādi pašvaldība īsteno
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta
piektajā daļā noteiktās tiesības ierobežot
uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko
izstrādājumu aprites izmantošanas vietu un laiku.
Minētais ierobežojums pamatots ar Siguldas
novada pašvaldības veiktās aptaujas datiem, kurā
iedzīvotāji tika aptaujāti par uguņošanas
nepieciešamību pašvaldībā. Lielākā daļa jeb vairāk
nekā 60% aptaujāto norādīja, ka nepieciešams

aizliegt visā novada teritorijā gan profesionālo, gan
neprofesionālo uguņošanu. Savukārt daļa no šiem
aptaujātajiem norāda, ka uguņošanu atļaut
vajadzētu tikai 31.decembrī, sagaidot jauno gadu.
Tikai nepilni 3% norāda, ka uguņošanu novada
teritorijā aizliegt nevajadzētu. Liela daļa aptaujāto
papildus izteikuši viedokli, ka uguņošana būtu
aizliedzama, jo tā apdraud drošību, rada lielu
troksni, kas izbiedē gan bērnus, gan
mājdzīvniekus, kā arī neprofesionāla uguņošana
rada draudus gan īpašumam, gan cilvēku veselībai.
Pašvaldība, pieņemot šo normu, ir rīkojusies
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta
piektajā daļā noteiktā deleģējuma ietvaros ar mērķi
aizsargāt sabiedrisko kārtību un cilvēku drošību.
Pašvaldība, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas
rezultātus, kas rāda, ka iedzīvotāji Siguldas novada
teritorijā iesaka atteikties no pirotehnisko
izstrādājumu izmantošanas, un izvērtējot šī
ierobežojuma samērīgumu, secinājusi, ka šāds
ierobežojums ir piemērots sabiedriskās kārtības un
cilvēku drošības aizsardzībai, kā arī nelabvēlīgās
sekas, kas personai var rasties šī ierobežojuma
rezultātā, nav lielākas par labumu, ko no šā
ierobežojuma
gūst
sabiedrība
kopumā.
Pirotehnisko izstrādājumu izmantošana pārsvarā ir
aktuāla tikai svētkos (valsts svētkos, dzimšanas
dienās u.c.). Ņemot vērā tās negatīvo ietekmi uz
sabiedrisko kārtību un drošību (pārmērīgs troksnis,
vides piesārņojums, nekustamo īpašumu un
transportlīdzekļu bojājumi, ugunsdrošības risks
u.c.), labums, ko sabiedrība iegūs no šī
ierobežojuma noteikšanas, ir lielāks nekā
nelabvēlīgās sekas atsevišķiem indivīdiem
ierobežojot
pirotehnisko
izstrādājumu
izmantošanu pilsētas un ciema teritorijās, kas ir
apdzīvotākās vietas novadā. Pašvaldība secina, ka
šis ir piemērots līdzeklis sabiedriskās kārtības un
drošības mērķa sasniegšanai, jo pirotehnisko
izstrādājumu izmantošana nav aizliegta visā
novada teritorijā, bet tikai Siguldas novada
teritorijas plānojumā noteiktajās pilsētas un ciemu
teritorijās ar izņēmumu no 31.decembra
plkst.23.30 līdz 1.janvāra plkst.00.30, kas ir laika
posms, kurā visvairāk tiek izmantoti pirotehniskie
izstrādājumi.

Vienlaikus ar saistošajiem noteikumiem veikti
redakcionāli
precizējumi
atbilstoši
Administratīvās atbildības likumam.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar
saistošajiem
noteikumiem
noteikts
ierobežojums izmantot uguņošanas ierīces un
skatuves pirotehniskos izstrādājumus Siguldas
novada teritorijas plānojumā noteiktajās pilsētas un
ciema teritorijās, izņemot laika posmā no
31.decembra
plkst.23.30
līdz
1.janvāra
plkst.00.30.
Veikti redakcionāli precizējumi, aizstājot visā
noteikumu tekstā vārdus “izsaka” un “uzliek” ar
“piemēro”, aizstājot administratīvo sodu apmērus
ar naudas soda vienībām, kā arī veicot citus
redakcionālus
precizējumus
atbilstoši
Administratīvās atbildības likumam.
3. Informācija par plānoto Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Personas, lai izpildītu saistošo noteikumu prasības,
administratīvajām
ar mērķi gūt informāciju var vērsties Siguldas
procedūrām
novada pašvaldības Pakalpojumu centrā vai
Siguldas novada Pašvaldības policijā.
6.
Informācija
par Saistošo noteikumu izstrādes laikā tika veikta
konsultācijām
ar iedzīvotāju aptauja par uguņošanu Siguldas novada
privātpersonām
teritorijā.
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